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 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

 

 معماری  اجرا  ن پاسخىامٍ آزمً

 00مهر

 

 اجرا   وظارت   طراحی

يیژٌ آزمًن  ابذاع تذریس کالسهای غیرحضًریايلیه مجمًعٍ کشًر در 

 03از سال  وظارت ي اجرا

 مهىذس محتشم

90595039090 
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 55 صفحٍ/ 19/ مبحث 1 گسیىٍ -1

 58 صفحٍ/ 19/ مبحث 3گسیىٍ  -5

 19 صفحٍ/ 52/ مبحث 5 گسیىٍ -3

 91ي 88 صفحٍ / راَىمای جًش /4 گسیىٍ -4

 31 صفحٍ // راَىمای جًش 1 گسیىٍ -5
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  53 صفحٍراَىمای جًش / / 3 گسیىٍ -6

 141 صفحٍ/ 3/ مبحث 1 گسیىٍ -7

 / عىاصر جسئیات3 گسیىٍ -8

 13 صفحٍ /8/ مبحث 5 گسیىٍ -9

 / ماشیه آالت4 گسیىٍ -12
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 35/78/99/125صفحٍ/ 3/ مبحث 5گسیىٍ  -11

 44 صفحٍ/ 4/ مبحث 1 گسیىٍ -15

 49 صفحٍ/ 4/مبحث 1 گسیىٍ -13

 55 صفحٍ/ 4/ مبحث 3 گسیىٍ -14

 89 صفحٍ/ 4/ مبحث 1 گسیىٍ -15
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 81 صفحٍ/ 4/ مبحث 4 گسیىٍ  -16

 95ي  125 صفحٍ/ 9/ مبحث 5 گسیىٍ -17

 87 صفحٍ/ 9/مبحث 4 گسیىٍ -18

 58 صفحٍ/ 7مبحث / 1 گسیىٍ -19
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 42ي  37 صفحٍ/ 7/ مبحث 3گسیىٍ  -52

 115 صفحٍ/ گًدبرداری 1گسیىٍ  -51

 51 صفحٍ/ 8/ مبحث 1گسیىٍ  -55

 48 صفحٍ /8/ مبحث 5 گسیىٍ -53

  174 صفحٍ/ 9مبحث / منابع حذفی سوال طرح شده استاز – 54
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 مًسسٍ سام پیکالسُای غیرحضًری  با آرزيی مًفقیت برای َمٍ اعضاء محترم

 اجرا   وظارت   طراحی

يیژٌ آزمًن  ابذاع تذریس کالسهای غیرحضًریايلیه مجمًعٍ کشًر در 

 03از سال  وظارت ي اجرا

 مهىذس محتشم

90595039090 
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 123ي  125 صفحٍ /9/ مبحث 4 گسیىٍ -55

 558 صفحٍ / 12/ مبحث 1 گسیىٍ -56

 133 صفحٍ /12/ مبحث 3 گسیىٍ -57

 75ي 71 صفحٍ/ 11/ مبحث 4 گسیىٍ – 58
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 55صفحٍ/ 15/مبحث 1گسیىٍ -59

 529 صفحٍ/ 13/ مبحث 3 گسیىٍ -32

 42 صفحٍ/ 5/ مبحث 4 گسیىٍ -31

 161 صفحٍ/ 13/ مبحث 5  گسیىٍ -35

 4/ فصل  8/ مبحث 1 گسیىٍ -33

  38ي  58/صفحٍ 15/ مبحث 5 گسیىٍ -37
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 169 صفحٍ/  5/ مبحث  4گسیىٍ  -38

 61 صفحٍ/ 4/ مبحث  5گسیىٍ  -39

 53ي 58 صفحٍ/ 4مبحث / 5گسیىٍ  -42

 87 صفحٍ /16/ مبحث 3گسیىٍ  -41

 115 صفحٍ/ 17/ مبحث 3گسیىٍ  -45
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 گسیىٍ  -43

 18/ مبحث 4گسیىٍ  -44

 5-4-3/پیًست  16صفحٍ / 19/ مبحث 4یىٍ گس -45

 127ي 126 صفحٍ/ 51/ مبحث  5گسیىٍ  -46

 142 صفحٍ/ 3/ مبحث  3گسیىٍ  -49
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 81صفحٍ/ 11/ مبحث 3گسیىٍ -52

 4بىد  144 صفحٍ/  14/ مبحث 3گسیىٍ  -51

 5-6-17بىد  58 صفحٍ /17/ مبحث 1گسیىٍ -55

 146 صفحٍ/ 5/ مبحث 3گسیىٍ  -53
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 5 –بىد ب  7آییه وامٍ اوتظامی/صفحٍ / 4گسیىٍ -54

 138/صفحٍ  5/مبحث 5گسیىٍ -55

 57/صفحٍ قاوًن وظام مُىدسی55مادٌ  /1گسیىٍ -56

 / حقًق ي دستمسد قاوًن کار 3یىٍ گس -57
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